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Abstract 

Purpose 

The purpose of the study was to map the sedentary behavior of college-faculty teachers during 

the working day. Furthermore, the study aimed at investigating factors that contributed to 

being sedentary. 

 

Method 

The study used a mixed method approach. Data collection was conducted through 4 

individual interviews and a questionnaire with 49 teachers at Högskolan Dalarna. 

 

Results 

The average of the participants' sedentary time per working day was 6,62 (±1.97) hours. The 

number of interruptions from being sedentary was in average 1,6 (±0.89) per hour. There was 

no statistically significant difference in sedentary time (p= 0,22) or number of interruptions 

(p= 0,21) during the working day between men and women. Relationship value (r= -0,34) 

indicated that there was a weak relationship that showed that participants who were more 

sedentary also made fewer interruptions in their sitting time. 

 

The main reason for being sedentary was that sitting improved the ability to concentrate on 

tasks requiring a lot of focus. Other prominent factors that affected the intake of sedentary 

behavior were time pressure and high workload. The individual himself was said to be the 

biggest obstacle to reducing his own sedentary behavior, where the habitual behavior of 

sitting when doing certain tasks in the workplace had a major impact. Participants' knowledge 

of sedentary behavior and consequences was inadequate, and it was not a discussion topic that 

was discussed in greater detail at the workplace. 

 

Conclusions 

Higher education teachers are a risk group for negative health effects caused by sedentary 

behavior. Engagement and increased knowledge at individual, interpersonal and 

organizational levels are required to achieve changes in sedentary behavior. 
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Sammanfattning 

Syfte  

Syftet med studien var dels att kartlägga stillasittandet hos högskoleanställda lärare under 

arbetsdagen. Vidare syftade studien till att undersöka faktorer som bidrog till att vara 

stillasittande. 

 

Metod  

I studien användes en blandad metodansats. Datainsamling genomfördes via 4 enskilda 

intervjuer samt en enkät med 49 lärare på Högskolan Dalarna. 

 

Resultat  

Medelvärdet för deltagarnas tid i stillasittande per arbetsdag var 6,62 (±1,97) timmar och antal 

avbrott i stillasittandet var i genomsnitt 1,6 (±0,89) per timme. Det fanns ingen statistiskt 

signifikant skillnad i stillasittande tid (p= 0,22) eller antal avbrott i stillasittandet (p= 0,21) 

under arbetsdagen mellan kvinnor och män. Relationsvärdet (r= -0,34) indikerade att det 

fanns ett svagt samband som visade att deltagare som var mer stillasittande också gjorde färre 

avbrott i sitt stillasittande.  

 

Den främsta anledning som angavs till att sitta ner var att stillasittandet förbättrade 

koncentrationsförmågan vid arbetsuppgifter som krävde mycket fokus. Andra framträdande 

faktorer som påverkade ett intagande av stillasittande var tidspress och hög arbetsbelastning. 

Individen själv uppgavs vara det största hindret för att minska sitt eget stillasittande, där det 

invanda beteendet att sitta vid vissa arbetsmoment hade stor påverkan. Deltagarnas kunskap 

kring stillasittandets konsekvenser var bristfällig och det var inte heller ett samtalsämne som 

diskuterades i större utsträckning på arbetsplatsen. 

 

Slutsatser  

Högskoleanställda lärare är en riskgrupp för stillasittandets negativa hälsoeffekter. 

Engagemang och ökad kunskap på individ-, interpersonell- och organisationsnivå krävs för att 

uppnå förändringar i det stillasittande beteendet. 

 

Nyckelord: 

Stillasittande beteende, Social-ekologisk modell, Högskoleanställda lärare   
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Inledning 

Samhället ställer idag krav på den enskilde individen att vara stillasittande under stora delar 

av sin vakna tid. Allt fler dagliga sysselsättningar har blivit mindre fysiskt krävande. Många 

arbeten utförs idag stillasittande och även vår fritid har blivit alltmer präglad av passiv 

underhållning i form av exempelvis datoranvändning, tv-tittande och mobiltelefoner. I 

dagsläget spenderar Sveriges befolkning en stor del av sin vakna tid i stillasittande form 

(Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

Forskning om långvarigt stillasittande är ett relativt nytt fenomen, vilket kan förklaras av att 

vi människor ur ett historiskt perspektiv inte har varit speciellt stillasittande. Det är främst i 

takt med det moderna samhällets utveckling som ett långvarigt stillasittande beteende blivit 

aktuellt som en riskfaktor för ohälsa. Forskning om hur det stillasittande beteendet påverkar 

vår hälsa har därför ökat markant under de senaste 20–30 åren (Ekblom Bak, 2013).  

Långvarigt stillasittande har visat sig innebära en ökad risk för ett flertal stora folksjukdomar 

oberoende av övrig fysisk aktivitet. För att nämna några sjukdomar så har ökad risk för 

diabetes typ-2 (Grontved & Hu, 2011), hjärt-kärlsjukdomar (Van der Ploeg, Chey, Korda, 

Banks & Bauman, 2012) och depression (Teychenne, Ball & Salmon, 2010) kopplats samman 

med ett långvarigt stillasittande beteende. Forskningen är dock i sin linda och framtida 

resultat kommer säkerligen att innebära en ökad förståelse kring det långvariga stillasittandets 

bakomliggande faktorer och hälsoeffekter (Ekblom Bak, 2013).  

Att dagens samhälle har gett människan större möjligheter till att vara stillasittande har dock 

inte påverkat i vilken utsträckning fysisk aktivitet på medel- till högintensiv nivå utförs. 

Istället har lågintensiva fysiska aktiviteter i vardagen kraftigt reducerats i samband med att 

stillasittandet har ökat (Ekblom-Bak, 2014). Med andra ord är det mycket möjligt att idag vara 

regelbundet fysiskt aktiv samtidigt som det stillasittande beteendet utgör en stor del av 

vardagen (Ekblom Bak, 2013). 

I denna studie undersöktes det stillasittande beteendet under arbetstid hos högskoleanställda 

lärare. Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som har betydelse för det stillasittande 

beteendet under arbetstid hos denna målgrupp. Vidare syftade studien till att undersöka hur 

många timmar per arbetsdag högskoleanställda lärare intar ett stillasittande beteende och hur 

ofta det sker avbrott i stillasittandet. 
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Definitioner  

Det mänskliga rörelsemönstret 

Ekblom Bak (2013) förklarar att människans rörelsemönster i stora drag kan delas upp i 

stillasittande, lågintensiv fysisk aktivitet samt medel- och högintensiv fysisk aktivitet. Vidare 

definierar Ekblom Bak (2013, s.12) dessa begrepp som följande: 

 Stillasittande; All vaken aktivitet i liggande eller sittande position, som 

innebär muskulär inaktivitet i de större muskelgrupperna i kroppen och 

är karaktäriserad av en låg energiförbrukning. (1,0 – 1,5 MET). 

 Lågintensiv fysisk aktivitet; Lågintensiv aktivitet ofta i samband med 

vardagliga göromål i hemmet, på jobbet eller fritiden. (1,6 – 2,9 MET). 

 Medel- och högintensiv fysisk aktivitet; Vanligtvis avsiktlig motion eller 

träning som medför en ökning av puls och andningsfrekvens. (minst 3,0 

MET). 

 

För att förtydliga ytterligare menar Kallings & Hellénius (2010) att 1,0 MET generellt sett 

motsvarar kroppens basalmetabolism, vilket är ett uttryck för hur mycket energi kroppen 

förbrukar i viloläge. Stillasittande beteenden innebär aktiviteter som ger en ytterst marginell 

ökning av kroppens energiförbrukning utöver basalmetabolismen som till exempel att sitta 

ner, ligga och läsa, åka bil samt arbeta sittandes framför en dator. MET är ett fysiologiskt mått 

som mäter kroppens energiförbrukning vid olika fysiska aktiviteter (Ekblom Bak, 2013). En 

aktivitet som exempelvis genererar 2,0 MET innebär att kroppen förbrukar dubbelt så mycket 

energi i jämförelse med basalmetabolismen på 1,0 MET. 

 

Arbetstid hos lärare 

Lärare har i regel liknande årsarbetstid i jämförelse med många andra yrken i Sverige 

(Lärarnas Riksförbund, 2011). Skillnaden är att arbetsbelastningen kan variera över året då 

majoriteten av arbetet sker under terminerna och årsarbetstiden skall fördelas på färre antal 

veckor. Enligt Lärarnas Riksförbund (2011) arbetar en heltidsanställd lärare inom den svenska 

skolan i genomsnitt 45,5 timmar per vecka. 35 timmar utgör reglerad arbetstid medan 10,5 

timmar utgör så kallad förtroendearbetstid (LR, 2011). 

 

Vid svenska universitet och högskolor arbetar 77 % av de anställda (oberoende av 

befattningskategori) mer än 40 timmar per vecka. Undervisande personal har i regel längre 
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arbetsveckor än icke undervisande personal (SCB, 2002). En rapportserie från HSV (2003) 

visar att den genomsnittliga arbetstiden för lärare vid svenska universitet och högskolor är 48 

timmar. Vidare visar HSV (2003) och SCB (2002) att lärare med högre utbildningsnivå också 

har längre arbetsveckor i jämförelse med lärare med lägre utbildningsnivå. Exempelvis 

arbetar mer än hälften av professorerna 50 timmar eller mer per vecka och var tredje lektor 50 

timmar eller mer (SCB, 2002).  

 

I denna studie har författarna utgått ifrån LR (2011) och en genomsnittlig arbetsvecka på 45,5 

timmar (9,1 timmars arbetsdag) när jämförelser gjorts med tid och avbrott i stillasittande. 
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Bakgrund 

Många arbeten utförs idag stillasittande (Ekblom Bak, 2013). Prosser, Thomas och Darling-

Fisher (2007) menar att anställda som arbetar inom en akademisk miljö är stillasittande stora 

delar av dagen på grund av arbetsuppgifternas natur. Det är rimligt att anta att lärare inom 

högre utbildningar på högskolor och universitet har en stor administrativ börda och att 

majoriteten av arbetet sker stillasittande framför ett skrivbord. Att undersöka om så är fallet är 

av stor nytta för att identifiera i vilken utsträckning lärare inom högre utbildningar uppvisar 

ett stillasittande beteende.  

 

Läraryrket utgör en stor yrkesgrupp i samhället och har stor betydelse både för individen och 

samhället i sin roll att utbilda och få människor att tillägna sig kunskap, vilket i sin tur driver 

utvecklingen framåt. Hälsan hos lärare är således viktig både ur ett individ- och 

samhällsperspektiv. Eftersom ett stillasittande beteendet är vanligt förekommande hos 

befolkningen belastas samhället i takt med att befolkningen blir alltmer stillasittande, med 

ökad risk att drabbas av sjukdom och att dö i förtid (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Vidare 

menar Statens folkhälsoinstitut (2012) att det är svårt att beräkna de exakta kostnaderna. 

Enskilda studier kan dock ge en bild av de faktiska samhällskostnaderna. I en stor 

epidemiologisk studie med över 200 000 deltagare utförd av Van der Ploeg et al. (2012) 

visade resultatet att långvarigt stillasittande var en faktor som bidrog till 7 % av alla dödsfall 

som registrerades under studiens gång.  

 

Ur ett individperspektiv är det således av stor vikt att undvika ett långvarigt stillasittande 

beteende för att i sin tur undvika ohälsa och risk för att dö i förtid. Ur ett samhällsperspektiv 

är det rimligt att anta att det långvariga stillasittandet hos befolkningen genererar ekonomiska 

kostnader. Sjukdomar och ohälsa som det stillasittande beteendet ger upphov till kostar 

samhället pengar i form av sjukvård och andra insatser som sätts in för att hjälpa individen. 

Exempelvis har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar kopplats samman med ett långvarigt 

stillasittande (Van der Ploeg et al., 2012). Samhällskostnaden för hjärt- och kärlsjukdom 

uppskattades under år 2010 vara 61,5 miljarder kronor i Sverige (Steen Carlsson & Persson, 

2012). Att exakt fastställa hur stora de ekonomiska kostnaderna som är kopplade till ett 

stillasittande beteende är inte möjligt i dagsläget (Statens folkhälsoinstitut, 2012).  
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Mycket få studier har undersökt stillasittandet hos lärare inom högre utbildningar, trots att 

forskningen visar att det har betydelse för hälsan. George, Kolt, Rosenkranz och Guagliano 

(2014) menar att universitetsanställda sannolikt är stillasittande stora delar av arbetsdagen, 

vilket i förlängningen kan leda till ohälsa. Fler studier som undersöker stillasittandet och 

möjligheterna till att öka den fysiska aktivitetsnivån inom den akademiska sfären efterfrågas 

(Prosser et al., 2007). Vidare menar Prosser et al. (2007) att det inte räcker med att bara 

kartlägga tid i stillasittande och hur ofta stillasittande sker. Ett framgångsrikt 

interventionsprogram måste bygga på förståelse för vilka attityder och övertygelser som råder 

hos de individer som är föremål för interventionen (Prosser et al., 2007). För att utforma 

lämpliga interventionsprogram är det viktigt att undersöka var, hur och varför stillasittandet 

äger rum (Ekblom Bak, 2013). 
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Tidigare forskning 

Stillasittande som riskfaktor 

Att vara långvarigt stillasittande medför en ökad risk för sjuklighet och att dö i förtid (Ekblom 

Bak, 2013; Healy et al., 2011; Dunstan et al., 2012). En studie som utfördes i Australien på 

222 497 vuxna individer i syfte att undersöka sambandet mellan stillasittande och dödlighet 

visade att långvarigt stillasittande var en riskfaktor för att dö i förtid, oberoende av utförande 

av fysisk aktivitet på medel- till högintensiv nivå (Van der Ploeg et al., 2012). Vidare menar 

Van der Ploeg et al. (2012) att långvarigt stillasittande är en riskfaktor för ökad dödlighet 

oberoende av andra potentiella orsaksfaktorer som kön, ålder, utbildning, boende i 

stad/landsbygd, fysisk aktivitetsnivå, BMI, rökning, självuppskattad hälsa och handikapp. 

Resultatet i studien visade att långvarigt stillasittande påverkar metabolismen negativt, då 

bland annat upptaget av fett och glukos i musklerna försämras (Van der Ploeg et al., 2012).  

 

Kallings och Hellénius (2010) menar att det är av stor vikt att undvika ett stillasittande 

beteende och att all fysisk aktivitet, även den lågintensiva (vardagsmotionen), spelar en viktig 

roll för att främja en god hälsa hos individen. Ekblom Bak (2013) hävdar att lågintensiva 

fysiska aktiviteter i vardagen minskat i samhället i takt med att stillasittandet i samhället ökat. 

Enligt Kallings och Hellénius (2010) har den lågintensiva fysiska aktiviteten har stor 

betydelse för att reglera energibalansen under dagen. Att upprätthålla en god energibalans i 

kroppen är av stor vikt för att motverka sjukdomar som till exempel fetma, diabetes typ-2 och 

kardiovaskulära sjukdomar (Kallings & Hellénius, 2010). Vidare menar Kallings och 

Hellénius (2010) att det finns ett dos-responssamband mellan tid i stillasittande och 

kardiometabola riskfaktorer (till exempel högre midjeomfång och BMI). 

 

Avbrott i stillasittandet 

Att avbryta stillasittandet med regelbundna avbrott var 20–30 minut har visat sig vara ett 

effektivt sätt för att motverka negativa effekter som kan uppstå av långvarigt stillasittande 

(Ekblom Bak, 2013). En studie utförd utav Healy et al. (2011) visade att individer som satt 

mycket utan att göra avbrott i sitt stillasittande hade sämre metabol blodprofil än de individer 

som regelbundet avbröt sitt stillasittande, trots att den totala tiden i stillasittande var 

densamma. Vidare visade resultatet i studien att fler avbrott i den stillasittande tiden var starkt 

kopplat till ett lägre midjemått samt lägre nivåer av viktiga metabola markörer, såsom 

fasteglukos och fasteinsulin. Även Dunstan et al. (2012) bekräftar vikten av regelbundna 
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avbrott i den stillasittande tiden ur en hälsofrämjande synpunkt. Frekventa avbrott i det 

långvariga stillasittandet kan förbättra glukosmetabolism hos individen och därmed potentiellt 

vara en viktig strategi för att minska risken för kardiovaskulära sjukdomar (Dunstan et al. 

2012). Ekblom Bak (2013) rekommenderar med grundval av vetenskapliga studier en kort 

paus från sittande var 20–30 minut.  

 

I en studie utförd av Bennie et al. (2011) fick deltagarna uppskatta antalet korta avbrott per 

arbetad timme. Deltagarna bestod av anställda som framförallt utförde sitt arbete vid 

skrivbordet. Resultatet visade att antalet självskattade korta avbrott från sitt stillasittande per 

timme var i snitt 2,4 och att männen tog signifikant fler avbrott än kvinnorna. Faktorer som 

var signifikant förknippade med antalet rapporterade avbrott var tidsbrist hos männen och 

brist på information gällande avbrott i stillasittandet hos kvinnorna (Bennie et al., 2011). 

 

Genomsnittlig tid i stillasittande 

I internationella och svenska objektiva mätningar som utförts med accelerometer tyder det på 

att vi människor i genomsnitt sitter 55–60 % av vår vakna tid (Hagströmer, Oja, & Sjöström, 

2007; Matthews et al., 2008; Tudor-Locke, Brashear, Johnson, & Katzmarzyk, 2010; Healy et 

al., 2008). Med andra ord innebär det att människan är stillasittande totalt 9–10 timmar varje 

dag. Det är rimligt att anta att detta kan variera mycket mellan olika individer och mellan 

olika former av arbeten och sysselsättningar (Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

 

Stillasittande på arbetsplatsen 

En studie utförd av Thorp et al. (2012) visade att arbetsmiljön har en bidragande faktor till hur 

en individs stillasittande beteende ser ut, särskilt för individer som arbetar i kontorsmiljö. 

Studien visade bland annat att individerna intog ett allt större stillasittande beteende under 

arbetsdagar än icke-arbetsdagar. Thorp et al. (2012) poängterade även att en 

observationsstudie utförd av McCrady och Levine (2009) hade fått liknande resultat. Den 

genomförda studien av McCrady och Levine (2009) utfördes på 21 kontorsarbetande individer 

i USA med hjälp av accelerometers och resultatet visade att stillasittande beteende intogs 

cirka 110 minuter mer på arbetsdagar än icke-arbetsdagar. Vidare menar Chu et al. (2016) att 

arbetsplatsen är den viktigaste arenan att rikta interventioner mot, eftersom det är där den 

största delen av det dagliga stillasittandet sker hos människor som har ett arbete. 

 



 

8 
 

Buman et al. (2017) menar att amerikanska arbetare, i synnerhet kontorsarbetare uppvisar ett 

stillasittande beteende under 70–80 % av arbetsdagen. Detta styrks av Chau et al. (2012) samt 

Evans et al. (2012) som i sina studier kom fram till att stillasittande beteende på arbetet 

utgjorde 75 % av arbetsdagen. Även resultatet från studien av Thorp et al. (2012) som 

använde sig av en objektiv mätmetod i form accelerometer visade att australiensiska arbetare 

var stillasittande 77 % (6,6 timmar) av arbetsdagen. 

 

Social-ekologisk modell för stillasittande beteende 

För att försöka få en förståelse för de orsaker som kan ligga bakom ett stillasittande beteende 

kan den social-ekologiska modellen som presenteras i Ekblom Bak (2013) användas. Denna 

modell bygger på att vi människor är under ständig påverkan av vår närmiljö och omgivning 

vilket kan få konsekvenser på våra levnadsvanor. Den social-ekologiska modellen utgår från 

fyra huvudsakliga arenor; arbete/skola, transport, fritid och hemmet (Ekblom Bak, 2013). 

Enligt siffror från två australiensiska studier som genomförts av Chau et al. (2012) samt 

Evans et al. (2012) ser genomsnittet för stillasittande på de olika arenorna ut som följande: 

 På arbete – 75 % stillasittande 

 Vid transport – Drygt 80 % stillasittande 

 I hemmet (hushållsarbete) – Drygt 30 % stillasittande 

 På fritiden – Drygt 90 % stillasittande 

 

För att undersöka vad som påverkar ett stillasittande beteende bör en av dessa arenor väljas 

som utgångspunkt. Inom de olika arenorna påverkas det stillasittande beteendet på flera olika 

nivåer; intrapersonella, individuella, samhälle/omgivning och globala. I sin tur innefattar 

dessa nivåer olika bestämningsfaktorer som enskilt eller i samverkan med varandra kan bidra 

till ett stillasittande beteende. Exempel på olika bestämningsfaktorer kan vara levnadsvanor, 

sociala normer, social miljö och kultur (Ekblom Bak, 2013). Vidare förklarar Ekblom Bak 

(2013) att en identifiering av situationer, individuella preferenser och förutsättningar samt 

andra yttre faktorer som är centrala på respektive arena kan leda till en ökad förståelse om 

varför individen väljer att sitta eller inte.  
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Faktorer som påverkar stillasittande beteende 

Faktorer som påverkar det stillasittande beteendet kan variera mellan olika arenor. 

Exempelvis kan sociala normer och organisatoriska bestämmelser ha en avgörande betydelse 

för att individen sitter vid arbetsplatsen medan i hemmet kan personliga preferenser ha större 

betydelse (Ekblom Bak, 2013). Vidare menar Ekblom Bak (2013) att genom att kartlägga 

vilka faktorer som påverkar stillasittande på de olika arenorna (arbete, transport, hemmet och 

fritiden) kan individers riskbeteenden synliggöras och därmed ge möjlighet till att utveckla 

optimerade interventionsprogram. Orsaken till detta är att det vid interventioner krävs skilda 

åtgärder beroende på vilka faktorer det är som påverkar stillasittande på de olika arenorna 

(Ekblom Bak, 2013). 

 

Majoriteten av stillasittandet under en dag sker på arbetsplatsen hos arbetande individer, 

eftersom arbetstiden procentuellt sett utgör en stor del av vardagen för många människor 

(Buman et al., 2017; Chu et al., 2016; Evans et al., 2012). Därför har denna studie valt att bara 

fokusera och fördjupa sig inom arbetsplatsen som specifik arena. George et al. (2014) 

genomförde en studie med fokusgrupper där urvalet bestod av manliga universitetsanställda, 

med syfte att undersöka vilka uppfattningar som fanns angående stillasittande och fysisk 

aktivitet i en akademisk arbetsmiljö. I studien kom George et al. (2014) fram till att deltagarna 

var väl bekanta med riskerna med ett stillasittande beteende och fördelarna med att vara 

fysiskt aktiv. Trots detta var deltagarna i studien stillasittande stora delar av arbetsdagen. De 

främsta skälen som angavs var tidspress och hög arbetsbelastning. Deltagarna ansåg att de 

inte hade tid att vara mer fysiskt aktiva under arbetstid. Det stillasittande beteendet ansågs i 

princip vara en acceptabel bi-produkt som helt enkelt ingick i arbetets natur (George et al., 

2014).  

 

Prosser et al. (2007) fann att anställda inom en akademisk arbetsmiljö hade önskemål om att 

öka sin fysiska aktivitetsnivå och minska sitt stillasittande på arbetstid. De hinder som 

uppdagades i fokusgruppintervjuerna var bland annat tidsbrist och hög arbetsbelastning. Ett 

annat hinder var att de anställda hade en uppfattning om att högre chefer ansåg att det var 

negativt med fysisk aktivitet på arbetstiden, då det ansågs hämma produktiviteten. En annan 

faktor som togs upp var möjligheten att byta om på arbetstid och lämna sitt arbete för att vara 

mer fysiskt aktiv (Prosser et al., 2007). 
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I en studie utförd av De Cocker et al. (2015) intervjuades anställd personal samt chefer från 

tre olika företag i Belgien. Studien syftade till att fastställa potentiella strategier för att 

reducera och avbryta stillasittande på arbetsplatsen. I resultatet framkom det att deltagarna i 

studien hade bristande kunskap om den rådande forskning som finns om stillasittandets 

inverkan på hälsan och att deltagarna inte var medvetna om begreppet stillasittande beteende 

och dess betydelse. Vidare förklarar De Cocker et al. (2015) att deltagarna upplevde att 

produktivitet samt koncentration var primära hinder för att minska stillasittandet samt att sitta 

var ett invant beteende som var svårt att förändra. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som har betydelse för det 

stillasittande beteendet under arbetstid hos högskoleanställda lärare. Vidare syftade denna 

studie till att undersöka hur många timmar per arbetsdag högskoleanställda lärare intar ett 

stillasittande beteende och hur ofta det sker avbrott i stillasittandet. 

 

Frågeställningar 

 Vilka hinder upplever de högskoleanställda lärarna till att minska sitt stillasittande på 

arbetsplatsen? 

 Vilka möjliga metoder ser de högskoleanställda lärarna till att minska sitt stillasittande 

på arbetsplatsen? 

 Finns det samband mellan tid i stillasittande och antal avbrott från stillasittandet under 

arbetsdagen? 

 Finns det skillnader mellan kvinnor och män i relation till antal timmar i stillasittande 

samt avbrott i stillasittandet? 
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Metod 

Denna studie utgick från en blandad metodansats där både kvantitativ- och kvalitativa data 

samlades in. Med hjälp av den social-ekologiska modellen som teoretiskt ramverk samlades 

information om högskoleanställda lärares stillasittande på arbetsplatsen in via enkät och 

intervjuer. 

 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval genomfördes där deltagarna rekryterades från Högskolan Dalarna. 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var följande: heltidsanställd och anställd som lärare 

samt ≥ 21 år gammal.  

 

Undersökningsdeltagare 

Kvantitativ metod 

62 deltagare besvarade enkäten. 36 deltagare svarade via personligt utdelade enkäter samt 26 

deltagare svarade via webbenkät. 49 deltagare motsvarade inkluderingskriterierna medan 13 

deltagare kategoriserades som bortfall. Anledningen till bortfallen varierade (dubbla 

svarsalternativ, inte heltidsanställd, inte anställd som lärare). Av de 49 deltagare som 

motsvarade inkluderingskriterierna var 33 deltagare kvinnor och 16 deltagare män. 

Medelåldern hos deltagarna var 47,15 år. I tabell 1 visas fördelningen av antalet deltagare 

inom olika ålderskategorier. 

 

Tabell 1. Fördelning av antal deltagare inom alla ålderskategorier. 

Ålder Män Kvinnor Totalt 

21–30 1 3 4 

31–40 1 5 6 

41–50 9 11 20 

51–60 5 10 15 

≥ 61 0 4 4 
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Kvalitativ metod 

Individerna som deltog i intervjuerna var två män och två kvinnor som arbetade inom 

humanistiskt- eller samhällsvetenskapligt område. Ingen ålder eller tjänstetitel 

dokumenterades i syfte att respektera deltagarnas konfidentialitet. 

 

Design 

Kvantitativ metod 

En del av studiens syfte var att undersöka hur många timmar per arbetsdag högskoleanställda 

lärare intar ett stillasittande beteende samt hur ofta det sker avbrott i stillasittandet. För att 

besvara denna del av syftet med studien valdes en kvantitativ metod i form av enkät. Trost 

och Hultåker (2016) förklarar att enkäter ofta används i syfte till att få fram information om 

en grupp individer för att i sin tur kunna generalisera resultatet från den undersökta gruppen 

som en representation för hela målpopulationen. Vidare förklarar Eliasson (2013) att 

kvantitativa metoder även passar väldigt bra för att uppskatta hur utbredda olika beskrivna 

förhållanden är samt vid studier där det är viktigt att sätta siffror på undersökningsmaterialet. 

Då studien ämnade göra en generalisering utifrån en mindre grupp individer samt undersöka 

förhållandet mellan stillasittande och antal avbrott i stillasittandet ansågs detta 

tillvägagångssätt lämpligast. 

 

En enkät (se: Bilaga 3) utformades efter enkätfrågor som Ekblom Bak (2013) förklarar har 

använts i tidigare studier inom området stillasittande och har påvisats ha relativt god validitet 

och reliabilitet. Frågan om antal avbrott i stillasittande under arbetet är hittills den enda 

validerade enkätfrågan som rör just distributionen av stillasittande (Ekblom Bak, 2013). 

 

Kvalitativ metod  

En del av studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som har betydelse för det 

stillasittande beteendet under arbetstid hos högskoleanställda lärare. För att besvara denna del 

av syftet med studien valdes en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. 

Jones (2015) menar att intervjuer ger möjlighet till att samla in djupgående data från en liten 

population. Deltagarnas attityder till ett fenomen kan därmed studeras närmare och ge svar på 

varför/varför inte deltagaren i fråga är stillasittande eller inte. Bell (2006) menar att intervjuer 
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kan fånga deltagarnas känslor, attityder och kroppsspråk på ett sätt som en enkät aldrig kan 

göra.  

 

Data samlades in genom fyra stycken semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor. 

Samtliga intervjuer genomfördes med fyra heltidsanställda lärare på deras arbetsrum vid 

Högskolan Dalarna. Ett intervjuschema användes som ram (se: Bilaga 4). Kreuger (1994) 

förklarar att ett intervjuschema bör innehålla vissa delar i syfte till att få en tydlig struktur. 

Intervjuschemat delades därför upp i olika delar; öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor. Öppningsfrågorna användes för att 

öppna upp deltagaren för samtal. Vid introduktionsfrågorna introducerades deltagaren till 

ämnet för att sedan vid övergångsfrågorna inleda deltagaren till intervjuernas kärnfrågor. 

Därefter följdes nyckelfrågor, som var de centrala frågorna i intervjun. Avslutande frågor 

användes sedan för att säkerställa att inget viktigt hade missats. Frågorna i intervjuschemat 

utformades därefter utifrån den social-ekologiska modellen samt efter frågor som använts i en 

tidigare studie utförd av De Cocker et al. (2015). Studien av De Cocker et al. (2015) syftade 

till att fastställa potentiella strategier för att reducera och avbryta stillasittande på arbetsplats. 

Vidare utgick studien utifrån de olika nivåerna i den social-ekologiska modellen, dvs. 

individen, den sociala kontexten, organisationen och miljön (De Cocker et al., 2015).  

 

Datainsamling 

Kvantitativ metod 

En webbenkät sändes ut genom ett nyhetsbrev via högskolans intranät. I nyhetsbrevet kunde 

deltagarna ta del av en länk till webbenkäten. Syftet med att skicka ut enkäten via högskolans 

intranät var att nå ut till så många respondenter som möjligt. Svarsfrekvensen via 

webbenkäten visade sig dock vara låg. Beslut togs därmed att dela ut enkäter personligen till 

enskilda lärare på Högskolan Dalarna för att få in tillräckligt med data. Enkäten utformades på 

samma sätt som webbenkäten fast i skriftligt format.  

 

Kvalitativ metod 

Intervjuerna genomfördes vid en tidpunkt som på förhand hade bestämts och som passade 

deltagarna. Muntlig tillåtelse att spela in intervjuerna gavs av deltagarna innan 

intervjutillfället, även syftet och en kort bakgrundsbeskrivning till forskningsfrågan 
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presenterades. Intervjuerna spelades in med hjälp av två mobiltelefoner och en diktafon. 

Motivet till detta var att säkerhetsställa att inspelningen verkligen spelades in. 

 

Tiden för varje intervju varierade mellan 15–30 minuter. Intervjuerna ägde rum i deltagarnas 

arbetsrum. Under intervjuerna närvarade båda författarna. Vid alla fyra intervjuer agerade 

samma författare som intervjuledare medan den andra författaren verkade som observatör och 

sekreterare, med möjlighet att ställa relevanta följdfrågor.  

 

Analys av data  

Kvantitativ metod 

All insamlad data fördes in i ett Excel-dokument. Varje deltagare kategoriserades baserat på 

kön, åldersintervall, anställningsgrad (heltidsanställd eller inte) och tjänstetitel. Medianen för 

varje deltagares stillasittande tid valdes (till exempel: 7–8 timmar i stillasittande gav en 

median på 7,5 timmar). Antal avbrott i stillasittande per timme dokumenterades för varje 

enskild individ. Ett medelvärde för samtliga deltagares tid i stillasittande samt antal avbrott i 

stillasittande per timme beräknades därefter. 

 

Rådata överfördes därefter till statistikprogrammet SPSS för vidare analys och genomförande 

av oberoende t-test, samt för att undersöka samband med hjälp av Pearson 

produktmomentkorrelationskoefficient. 

 

Skillnader mellan män och kvinnor i stillasittande 

För att undersöka om skillnaden mellan två olika variabler är tillräckligt stor för att vara 

statistiskt signifikant kan ett t-test användas (Eliasson, 2013). Vid analys av data i denna 

studie användes därför ett t-test för oberoende urval för att jämföra skillnaden mellan kvinnor 

och män i total tid i stillasittande under arbetsdagen samt antal pauser i stillasittandet. 

Alphanivå av signifikans var p <0,05. Medelvärdet presenteras tillsammans med 

standardavvikelse. 

 

Samband mellan tid i stillasittande och antal avbrott  

Genom att mäta hur utspridda två olika värden är i förhållande till varandra undersöker 

korrelationskoefficienten r hur starkt sambandet mellan det två variablerna är (Eliasson, 

2013). För att det ska vara en stor sannolikhet att det finns ett samband bör relationsvärdet 
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vara nära +1 eller -1 (Eliasson, 2013). I denna studie användes Pearson 

produktmomentkorrelationskoefficient för att undersöka om det fanns någon relation mellan 

högskoleanställda lärares tid i stillasittande och antal avbrott per timme under en arbetsdag. 

 

Kvalitativ metod 

All insamlad intervjumaterial transkriberades i nära anslutning till själva intervjuerna. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av samma student vid varje tillfälle. För att kontrollera 

att inga personliga uppfattningar påverkat transkriberingarna lyssnade båda författarna 

igenom alla intervjuer ett flertal gånger och jämförde detta med vad som transkriberats.  

 

När författarna gemensamt accepterat transkriberingarna lästes materialet noga igenom ett 

flertal gånger. Syftet med detta var att få en god överblick. Därefter uteslöt författarna 

tillsammans data som inte bidrog till att besvara studiens syfte och/eller frågeställningar. 

Data som ansågs relevant för att besvara studiens syfte kodades och delades in i olika 

kategorier baserat på de olika nivåerna i den social-ekologiska modellen. Under hela 

analysprocessen identifierades fortgående olika teman som ansågs påverka det stillasittande 

beteendet hos högskoleanställda lärare. 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) menar att forskaren ska ta hänsyn till fyra olika krav, vilket är 

följande: 

 

 Informationskravet: Forskaren ska informera deltagarna den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

 

 Samtyckeskravet: Deltagaren i en undersökning har rätt att själva bestämma om de 

vill medverka eller inte. 

 

 Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om deltagarna i en undersökning skall ges 

största möjliga konfidentialitet. Vidare skall personuppgifterna förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  
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 Nyttjandekravet: Uppgifter som samlats in från enskilda personer skall endast 

användas för forskningsändamål. 

I arbetet med denna studie beaktades samtliga krav. Vid utskick av webbenkät bifogades ett 

informationsbrev (se: Bilaga 1) som informerade deltagarna om deras rätt till att själva avgöra 

om de ville medverka eller inte. Vid personlig utdelning av enkäter fick deltagarna även ett 

informationsbrev tilldelat. Vidare förklarades studiens syfte i informationsbrevet samt att all 

insamlad data endast skulle användas för forskningsändamål.  

 

Vid förfrågan om deltagande i intervju informerades deltagarna om studiens syfte och att en 

röstinspelning skulle användas. Vidare fick deltagarna även ett informationsbrev (se: Bilaga 

2) där deltagarnas rättigheter förklarades mer ingående. 
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Resultat 

Stillasittande under arbetsdagen 

Tid i stillasittande 

Medelvärdet för deltagarnas tid i stillasittande per arbetsdag var 6,62 (±1,97) timmar eller 6 

timmar och 37 minuter. Figur 1 visar ett oberoende t-test som utfördes för att jämföra 

stillasittande beteende mellan kvinnor och män. Det fanns inga statistiskt signifikanta 

skillnader mellan männens stillasittande (M = 6,13, SD = 1,89) och kvinnornas stillasittande 

(M = 6,86, SD = 2,02), t (47) = 1,22, p = 0,228 (tvåvägs). Magnituden av skillnaden i 

medelvärde (medelskillnad =0,739, 95% konfidensintervall: -0,477 till 1,95) var liten, Ƞ2 = 

0,031, vilket indikerar en liten effektstorlek. 

 

 

Figur 1. Genomsnittlig total tid i stillasittande hos kvinnor och män. Figuren är presenterad med 

standardavvikelse. 

 

Avbrott i stillasittandet 

Medelvärdet för antal avbrott från stillasittandet var 1,61 (±0,89) per timme. Figur 2 visar ett 

oberoende t-test som utfördes för att jämföra stillasittande beteende mellan kvinnor och män. 

Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan männens avbrott i stillasittandet per 

timme (M = 1,88, SD = 1,05) och kvinnornas avbrott i stillasittandet per timme (M = 1,48, SD 

= 0,78), t (47) = -1,49, p = 0,214 (tvåvägs). Magnituden av skillnaden i medelvärde 
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(medelskillnad =0,739, 95% konfidensintervall: -0,477 till 1,95) var liten, Ƞ2 = 0,046, vilket 

indikerar en liten effektstorlek. 

 

 

Figur 2. Genomsnittligt antal avbrott per timme hos kvinnor och män. Figuren är presenterad med 

standardavvikelse. 

 

Fördelning av avbrott i stillasittandet 

26 deltagare (53 %) gjorde 1 eller inget avbrott sitt stillasittande varje timme medan 23 

deltagare (47 %) gjorde 2 eller fler avbrott (se: tabell 2). 

 

Tabell 2. Deltagarna kategoriserades i två olika kategorier utifrån de som gjorde ≤ 1 avbrott per timme (h) samt 

de som gjorde ≥ 2 avbrott per timme (h) från sitt stillasittande. 

Antal avbrott/h n Medelvärde SD 

≤ 1 avbrott 26 0,92 0,26 

≥ 2 avbrott 23 2,39 0,7 

 

Fördelning av ≤ 1 avbrott i stillasittandet i förhållande till kön 

Andelen kvinnor som gjorde 1 eller inget avbrott i sitt stillasittande per timme var 57 % (19 

av totalt 33 kvinnliga deltagare) medan andelen män som gjorde 1 eller inget avbrott i sitt 

stillasittande per timme var 44 % (7 av totalt 16 manliga deltagare) (se: tabell 3). 
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Tabell 3. Andelen kvinnor och män som gjorde ≤ 1 avbrott från sitt stillasittande per timme (h). 

Kön ≤ 1 avbrott Medelvärde SD 

Kvinnor 19 0,89 0,3 

Män 7 1 0 

 

Samband mellan tid i stillasittande och avbrott i stillasittande 

I figur 3 visas relationen mellan samtliga deltagares stillasittande och antal avbrott i 

stillasittandet. Detta undersöktes genom att använda Pearson 

produktmomentkorrelationskoefficient. Det fanns ett svagt negativt samband mellan de två 

variablerna, r = -0,34, n = 33, p = 0,049, där fler antal timmar i stillasittande gav färre antal 

avbrott i stillasittande.  

 

 

Figur 3. Korrelation mellan tid i stillasittande under arbetsdagen och antal avbrott per timme (h) för samtliga 

deltagare. R2 = 0,1165. 

 
 
Faktorer som påverkar det stillasittande beteendet 

Av de fyra tillfrågade lärarna kunde alla närvara vid intervjun. Alla arbetade som lektorer vid 

högskolan där administrativt arbete, utbildning samt forskning ingick i deras arbetsuppgifter. 

Det fanns variation mellan lärarna var deras undervisning bedrevs. Från att enbart arbeta med 

nätbaserad undervisning till att arbeta med både campus- och nätbaserad utbildning. 

Självrapporterad uppskattning av tid i stillasittande under arbetsdagen varierade mellan 25 % 

och 90 %. Uppskattat antal avbrott per timme hos deltagarna varierade från 1 till 5 gånger. En 
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av de intervjuade urskilde sig från de resterande lärarna genom att stillasittandet enbart 

utgjorde 25 % av dagen. Individen bröt snarare sitt stående med pauser i stillasittande läge.  

 

Information och samtal kring stillasittandets inverkan på hälsan 

Deltagarna upplevde att de inte hade detaljerad kunskap om hur stillasittandet påverkar 

hälsan. Dock poängterade alla deltagarna att hälsan kan påverkas negativt av långvarigt 

stillasittande. Information om hur hälsan kan påverkas av att vara stillasittande förklarade 

deltagarna att de hade fått från bland annat media och artiklar. En av deltagarna hade fått 

informationen genom att delta i frivilliga ergonomiska genomgångar som arrangerats av 

högskolan.  

 

Deltagarna förklarade att det på arbetsplatsen fördes samtal om stillasittande i form av 

diskussioner kring höj- och sänkbara bord, såsom att det kan vara svårt att skriva i stående 

position men att rätta saker var betydligt lättare. Andra exempel på diskussioner var om hur 

stillasittande läge påverkar kroppen negativt genom att ge smärta och ryggproblem samt om 

hur lärarna kan göra för att undvika att vara stillasittande. 

 

Stillasittande på arbetsplatsen 

Det framkom i intervjuerna att alla deltagarna hade goda möjligheter till att stå upp vid sin 

arbetsplats. Samtliga deltagare kunde få höj- och sänkbara bord om de så önskade. Trots detta 

angav de flesta deltagarna att större delen av deras tid i stillasittande intogs framför 

skrivbordet.  

Vid skrivbordet framför datorn. Oberoende om jag använder dator eller läser så 

är det framför allt i den positionen [sittande] jag är i. (Man 2) 

 

 Minst 80 % av tiden sitter jag framför min dator. (Man 1) 

 

Deltagarna upplevde att campusbaserad undervisning med i synnerhet föreläsningar bidrog till 

en minskning av det egna stillasittandet. De anledningar som uppgavs till varför 

campusbaserade föreläsningar bjöd in till att vara mer fysiskt aktiv var bland annat att det 

kändes bättre att röra på sig, att det gav intressantare föreläsningar samt att lärarna behövde gå 

till föreläsningssalarna. Samtliga deltagare angav att det var lätt att inta en stillasittande 
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position vid nätbaserad undervisning. En annan arena på arbetsplatsen där stillasittande var 

vanligt förekommande var vid möten och seminarier.  

 

Det finns ju också där möjligheten att sitta… men när man håller föredrag, man 

har så mycket adrenalin därför att man har den där face to face-situationen med 

publiken att det känns ganska bra. Och faktiskt också vid föreläsningar, 

åtminstone när det finns utrymme då går jag för det mesta. (Kvinna 1) 

 

Däremot om jag undervisar, till exempel, och sitter så blir det inte speciellt 

intressanta undervisningstillfällen. (Man 2) 

 

När jag började…hade vi mer campusundervisning och det är så stor skillnad 

på hur mycket man rör sig! Och man måste jämnt upp för trappan och till 

klassrummen där, bära fram och tillbaka, saker dit och dit. Så då rör man sig 

mycket mer i vardagen. Om man bara har distansundervisning då är det för lätt 

att sitta för mycket! (Kvinna 2) 

 

Upplevda hinder till att minska sitt stillasittande på arbetsplatsen 

Den största anledningen som angavs till att sitta ner var att stillasittandet förbättrade 

koncentrationsförmågan vid arbetsuppgifter som krävde mycket fokus, exempelvis läsa, 

skriva och rätta arbeten. Det fanns dock skillnader mellan deltagarna angående perspektiv på 

att ta avbrott i stillasittandet. Två av deltagarna uppgav att arbetsbördan var en bidragande 

faktor till att de inte valde att bryta sitt stillasittande.  

 

Ja, alltså man blir ju bortryckt från arbetet. Man tappar ju tråden. (Kvinna 1) 

 

Ibland är det så att vi måste göra en hel del jobb och det är rätt begränsad tid. 

Och då att kunna ta en paus… vi tänker inte ens på det ibland. (Man 1) 

 

De andra två deltagarna upplevde snarare att koncentrationsförmågan förbättrades av korta 

pauser i sitt stillasittande och att det underlättade arbetets produktivitet.  
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Pauserna är extremt viktiga. Om inte annat så är de viktiga för själva arbetet 

också. Inte bara för hälsan… Jag menar man bör gå ifrån den där artikeln med 

jämna mellanrum… Det kan räcka med 2 minuters liten rundtur i huset… så 

kanske man löser det där som man inte löste. Så det finns väldigt många sådana 

yrkesmässiga fördelar. (Man 2) 

 

Två av deltagarna poängterade att det delvis var de själva som var det största hindret för att 

minska det egna stillasittandet. Att utföra vissa arbetsuppgifter på ett visst sätt hade blivit en 

vana. Vidare förklarade de att det var en bekvämlighet att rätta uppgifter eller att skriva i 

sittande läge. 

 

Jag vet att jag måste sitta för att skriva… jag måste sitta för att rätta något 

noggrant. (Man 1) 

 

Jag sitter och funderar om jag ens kan stå upp och skriva med en vanlig penna 

egentligen. Om jag någonsin har gjort det eller om jag inte i princip alltid sitter 

ner när jag gör det. Det är en bekvämlighet att sitta ner när man gör den typen 

av verksamhet. (Man 2) 

 

Vid alla fyra intervjuer framkom det att möten och seminarier upplevdes som ett hinder för att 

minska tid i stillasittande. Två av deltagarna poängterade även att det var den sociala kulturen 

som hindrade. 

 

När man sitter i ett möte då gör faktiskt ibland folk att de står upp eller kanske 

går litegrann försiktigt, men det stör faktiskt. Det är helt enkelt upplagt och 

organiserat att man sitter gemensamt. (Kvinna 1) 

 

Man har byggt upp en kultur i vilket man sitter ner när man samtalar om viktiga 

saker. (Man 2) 

 

Vidare utvecklade två av deltagarna att det även fanns andra sociala hinder som försvårade att 

minska det stillasittande beteendet. Det upplevdes svårt att vara delaktig i spontana aktiviteter 

som anordnades av kollegor i syfte att röra på sig. 
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Jag vet flera av mina kollegor som tar en promenad efter lunchen. Jag kan vara 

med om jag vill men jag gör det aldrig. Det är också en social fråga. Ni förstår 

då det är samma gäng. (Man 1) 

 

Akademiker är individualister i mångt och mycket, så det kan vara lite svårt att 

skapa den typen utav spontana brytande av stillasittandet. (Man 2) 

 

Man 1 utvecklade sitt resonemang genom att förklara att kulturella skillnader också kunde ha 

en inverkan som ett hinder. Man 1 upplevde att det kunde vara svårt att få till en gemenskap 

när det var flera olika etniciteter bland lärarna, då det inte fanns en kultur att träffas och 

exempelvis fika. Vidare förklarade han att det stillasittande beteendet skulle kunna 

reduceras/avbrytas genom en kultur där lärarna träffas mer. 

 

Strategier för att avbryta eller minska stillasittande tid på arbetsplatsen 

De flesta av deltagarna påpekade att individen själv måste ta det största ansvaret för att 

minska eller bryta sitt stillasittande. Men samtidigt ansågs det att arbetskollegor och 

organisation också kunde bidra till att minska stillasittandet.  

 

Individen 

De förslag som framkom om hur individen själv kan agera för att avbryta eller minska sitt 

stillasittande var att ställa klockan var 20:e minut för att ta en paus i stillasittandet. Ett annat 

förslag var att förändra seminarieundervisningen där läraren kan dela in studenterna i mindre 

grupper och sprida ut dem. Även den nätbaserade utbildningen kan utföras stående.  

 

Individen tillsammans med arbetskollegorna 

Deltagarna menade att en mer social arbetsplats där kollegor träffas för till exempel fika 

skulle bidra till att avbryta stillasittandet. Möten med få deltagare skulle kunna utföras stående 

eller i rörelse. Vid möten med fler deltagare uppgavs det vara svårt att ställa sig upp spontant, 

därför efterfrågades det att fler regelbundna pauser skulle tas gemensamt. Andra förslag som 

gavs var att arbetskollegor skulle bli bättre på att bjuda in varandra till att vara fysiskt aktiva 

under arbetstid. Oavsett om det handlade om lättare promenader eller fysisk träning. 
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Organisationen 

Samtliga deltagare uppgav att organisationen gav dem goda förutsättningar att vara fysiskt 

aktiva under arbetstid. Alla hade fått erbjudande om att få ett höj- och sänkbart skrivbord i sitt 

arbetsrum och det fanns en möjlighet till att röra på sig/träna under arbetstid om de så 

önskade. Vidare menade en av deltagarna att de ergonomiska genomgångar som arrangerats 

av arbetsgivaren hade varit mycket givande för att öka kunskapen om att minska sitt 

stillasittande.  

 

Trots att deltagarna upplevde att arbetsgivaren gav goda förutsättningar till att vara fysiskt 

aktiv på arbetstid fanns det utrymme för förbättringar. Deltagarna gav förslag på att högskolan 

kunde uppmuntra ännu mer till fysisk aktivitet hos sina anställda. Ett exempel var att anordna 

tävlingar med syfte att öka den fysiska aktivitetsnivån (till exempel genom stegräknare). 

Andra förslag som kom på tal var att dra ner bekvämligheten genom att exempelvis flytta 

kopiatorn eller kaffeautomaten längre bort från arbetsrummet. 
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som har betydelse för det 

stillasittande beteendet under arbetstid hos högskoleanställda lärare. Vidare syftade studien att 

undersöka hur många timmar per arbetsdag högskoleanställda lärare intar ett stillasittande 

beteende och hur ofta det sker avbrott i stillasittandet. Resultatet visade att högskoleanställda 

lärare var stillasittande i genomsnitt 6,62 timmar under en arbetsdag. En arbetsvecka på 45,5 

timmar fördelat på fem arbetsdagar gav en genomsnittlig arbetsdag på 9,1 timmar. Med andra 

ord var deltagarna i studien stillasittande 73 % av arbetsdagen, vilket gav liknande resultat 

som andra vetenskapliga studier (Buman et al., 2017; Chau et al., 2012; Evans et al., 2012; 

Thorp et al., 2012). Högskoleanställda lärare tillbringar sannolikt en stor del av sin arbetsdag i 

stillasittande med ökad risk för ohälsa som följd. 

 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor i tid i stillasittande per 

arbetsdag. Resultatet visade dock att kvinnorna var 44 minuter mer stillasittande än männen, 

vilket visade en skillnad mellan könen. Om studien hade innefattat fler manliga deltagare 

hade möjligtvis skillnaden varit ännu större. 

 

Deltagarna tog i genomsnitt 1,6 avbrott i sitt stillasittande per timme. Detta skiljde sig från 

studien utförd på kontorsarbetare av Bennie et al. (2011) där deltagarna uppskattade avbrotten 

till i genomsnitt 2,4 per timme. Bennie et al. (2011) kom även fram till att männen tog 

signifikant fler avbrott i sitt stillasittande i jämförelse med kvinnorna. Resultatet i denna 

studie visade en liten skillnad mellan män och kvinnor där männen i genomsnitt tog 0,4 fler 

avbrott i stillasittandet per timme. Studien visade inte någon statistiskt signifikant skillnad 

mellan könen i antal avbrott i stillasittandet, men den skeva fördelningen av antalet män och 

kvinnor kan ha påverkat resultatet. 

 

Enligt Ekblom Bak (2013) rekommenderas med stöd av vetenskapliga studier en kort paus 

från sittande var 20-30 minut. 53 % av deltagarna gjorde 1 eller inget avbrott från sitt 

stillasittande varje timme, vilket innebar att mer än hälften av deltagarna i studien inte 

uppnådde denna rekommendation om avbrott i stillasittandet. Andelen kvinnor som gjorde 1 

eller inget avbrott i sitt stillasittande per timme var 57 % medan andelen män var 44 %.  
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Individer som sitter fler timmar per arbetsdag bör ur en hälsosynpunkt avbryta sitt 

stillasittande med fler antal avbrott (Dunstan et al. 2012). Studiens resultat visade ett svagt 

samband mellan deltagarnas tid i stillasittande på arbetsplatsen och antal avbrott i 

stillasittandet, där de deltagare som var mer stillasittande också tog färre avbrott. De individer 

som sitter mer och tar färre avbrott under arbetsdagen löper en större risk att drabbas av 

sjukdom och att dö i förtid kopplat till sitt stillasittande beteende (Healy et al., 2011; Dunstan 

et al., 2012). Dos-responssambandet mellan tid i stillasittande och kardiometabola riskfaktorer 

som Kallings och Hellénius (2010) beskriver innebär att det är av stor vikt att minska tiden i 

stillasittande hos deltagarna i studien, i synnerhet för de individer som är mest stillasittande 

och tar minst antal avbrott. 

 

Sammantaget verkar högskoleanställda lärare, i synnerhet kvinnor, vara en riskgrupp för 

stillasittandet med negativa konsekvenser för hälsan. Studien visade att kvinnorna var mer 

stillasittande än männen samt att det även var en större andel av kvinnorna som inte uppnådde 

rekommendationen om minst två avbrott i stillasittandet per timme jämfört med männen. 

Resultaten i denna studie bör dock tolkas med försiktighet på grund av studiens deltagarantal 

och metod. Studier med fler deltagare där objektiva mätmetoder används bör genomföras för 

att med högre validitet och reliabilitet kartlägga stillasittandet hos högskoleanställda lärare 

och potentiella signifikanta skillnader mellan könen. Att undersöka detta är av stor vikt för att 

utveckla effektiva interventionsprogram och ett möjligt undvikande av negativa hälsoeffekter. 

 

Betydelsefulla faktorer som påverkar det stillasittande beteendet 

För att utveckla ett effektivt interventionsprogram bör faktorer som påverkar varför individen 

väljer att inta ett stillasittande beteende fastställas (Ekblom Bak, 2013). Faktorer som tydligt 

framkom i intervjuerna i studien var tidspress och att arbetsbelastningen var hög, vilket 

upplevdes som hinder för att minska stillasittandet. George et al. (2014) och Prosser et al. 

(2007) fann att samma faktorer hindrade universitetsanställda från att röra på sig mer under 

arbetstid. Detta indikerar att högskoleanställda lärares arbetsbelastning och tidspress i 

utförande av arbetsuppgifter är ett vanligt förekommande hinder även inom andra akademiska 

miljöer. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att se till att arbetsbördan är överkomlig hos sina 

anställda. De anställda bör rimligtvis känna att de har tid att ta korta pauser i arbetet och 

därmed göra fler avbrott i sitt stillasittande, med minskad risk för stillasittandets negativa 

hälsoeffekter som följd. 
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I intervjuerna uppgav deltagarna även att vissa arbetsuppgifter upplevdes helt enkelt som 

lättare att utföra i stillasittande läge. Gemensamt för dessa arbetsuppgifter var att de krävde 

mycket fokus och koncentration från lärarna. Vidare poängterade även två av deltagarna att 

det var de själva som var det största hindret för att minska sitt stillasittande. De förklarade att 

vissa arbetsuppgifter utfördes på ett visst sätt på grund av vana. Vidare framkom det även att 

det upplevdes som väldigt enkelt att inta ett sittande läge vid nätbaserad utbildning. Att detta 

upplevdes som enkelt kan förmodligen ha grundat sig i att denna form av undervisning 

utfördes framför skrivbordet i arbetsrummet. Samtliga deltagare uppgav att den största delen 

av stillasittandet under arbetsdagen utfördes i sitt arbetsrum framför just skrivbordet, vilket i 

sin tur kan ha inneburit att stillasittandet intogs utav vana även vid den nätbaserade 

utbildningen. I studien utförd av De Cocker et al. (2015) framkom det att stillasittandet 

upplevdes som ett invant beteende som var svårt att bryta. De Cocker et al. (2015) påpekade 

även vikten av att öka individens medvetenhet om stillasittandets negativa effekter för att 

kunna påverka det invanda beteendet.  

 

Deltagarnas kunskap kring stillasittandets konsekvenser var bristfällig och det var inte heller 

ett samtalsämne som diskuterades i större utsträckning på arbetet, varken mellan kollegor eller 

på organisationsnivå. Deltagarna uppgav att arbetsgivaren gav dem goda möjligheter till att 

stå upp vid sin arbetsplats och därmed begränsa sitt stillasittande. En anledning till varför de 

flesta deltagare ändå satt större delen av sin arbetsdag kan bero på den bristfälliga kunskapen 

om stillasittandets inverkan på hälsan. Chu et al. (2016) förklarar att interventionsprogram 

som bygger på att deltagarna både för utbildning och förändring av arbetsmiljön (som till 

exempel höj- och sänkbara skrivbord) har större möjlighet att bli framgångsrika i jämförelse 

med interventioner som enbart riktar in sig på utbildning eller förändring av miljön. Med detta 

i åtanke bör arbetsgivaren bidra till att öka kunskapen hos sina anställda om stillasittandets 

negativa hälsoeffekter samt fortsätta ge goda förutsättningar i arbetsmiljön för att minska 

stillasittandet hos de anställda.  

 

Deltagarna uppgav att möten och seminarier innefattade mycket stillasittande. Den främsta 

orsaken till detta var att individen förväntades att sitta ner vid dessa tillfällen. Vidare menade 

deltagarna att det var den sociala kulturen som påverkade stillasittandet och att stå upp därför 

kunde upplevas som ett störande moment. Med fördel kan denna problematik diskuteras på 

organisationsnivå samt mellan kollegor för att besluta om fler pauser och avbrott i 
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stillasittandet vid dessa sammankomster. Dock kan fler pauser vid möten och seminarier leda 

till längre sammankomster, vilket i sin tur kan ge ökad tidspress på en redan hög 

arbetsbelastning. Buman et al. (2017) poängterar dock att små förändringar som syftar till att 

bryta det stillasittande beteendet kan förbättra hälsan hos de anställda samt att små 

förändringar inte heller påverkar produktiviteten i arbetet i någon nämnvärd utsträckning. Att 

införa fler regelbundna korta avbrott i stillasittandet vid möten och seminarier är därför att 

rekommendera. 

 

Strategier för att reducera stillasittandet 

De förslag som framkom om vad individen själv kan göra för att minska stillasittandet 

handlade mycket om att förändra sina vanor. Dels att bli mer medveten om hur mycket man 

sitter men också att röra på sig mer vid undervisning som traditionellt utförs sittande. Frågan 

är dock om individerna är villiga att förändra sina vanor på bekostnad av sin upplevda 

produktivitet i arbetet. Att förändra vanorna förutsätter att individen har en ökad förståelse för 

hur stillasittandet påverkar hälsan för att i sin tur bli villig att förändra sitt arbetssätt (De 

Cocker, et al., 2015).  

 

Deltagarna upplevde att organisationen hade gett goda möjligheter till att minska 

stillasittandet, främst genom höj- och sänkbara skrivbord. Frågan är om organisationen skulle 

kunna göra ytterligare insatser för att motverka långvarigt stillasittande, främst genom 

utbildning men också genom aktiviteter som bidrar till att öka lågintensiv fysisk aktivitet 

under arbetsdagen. Buman et al. (2017) förklarar att interventionsprogram som inriktar sig på 

att minska tiden i stillasittande inte stör produktionen i arbetet och kan samtidigt genomföras 

med relativt små medel. Enligt Chau et al. (2016) är stillasittande beteende ett relativt nytt och 

outforskat forskningsområde, vilket kan innebära att själva organisationen inte heller har 

tillräcklig kunskap eller medvetenhet om risker med ett långvarigt stillasittande. Införandet av 

interventionsprogram kan därför utebli dels på grund av den bristande kunskapen och dels på 

grund av uppfattningen om att det är kostsamt att genomföra.  

 

Framtida forskning 

I studien framkom det att det verkar finnas en stor skillnad i hur mycket högskolelärare rör sig 

vid de olika undervisningsformerna; nätbaserad- samt campusbaserad undervisning. För att 

utveckla effektiva interventionsprogram och ett möjligt undvikande av negativa hälsoeffekter 
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bör vidare forskning som kartlägger eventuella skillnader i det stillasittande beteendet mellan 

de olika undervisningsformerna bedrivas.  

 

 

Metoddiskussion 

Kvantitativ metod 

I studien användes en subjektiv mätmetod där deltagarna självrapporterade sitt stillasittande 

genom att besvara enkätfrågor, vilket Ekblom Bak (2013) menar är den vanligaste 

mätmetoden. Nackdelar med subjektiva mätmetoder som till exempel enkät med retrospektiva 

frågor, är svårigheten för deltagarna att försöka minnas tillbaka i tiden (Trost & Hultåker, 

2016). För att ha möjlighet att återrapportera något som stämmer överens med verkligheten 

måste individen ha uppmärksammat det som gjorts. Ekblom Bak (2013) menar att det kan 

vara svårt för individer att korrekt återrapportera sitt stillasittande för att de helt enkelt inte 

reflekterar över att de är stillasittande. Kombinationen med svårigheter för individen att 

uppskatta sitt eget stillasittande och sociala aspekter där stillasittandet tilldelas ett negativ 

attribut, leder till att stillasittandet i regel underrapporteras (Ekblom Bak, 2013). 

 

Nyare studier använder sig i högre utsträckning av objektiva mätmetoder (främst via 

accelerometer). Accelerometern mäter kroppens acceleration i tre olika plan: horisontalt, 

vertikalt och lateralt. På så sätt kan intensiteten i individens rörelsemönster beräknas (Ekblom 

Bak, 2013). Sammantaget går det att säga att mätning med accelerometer är att föredra med 

avseende till validitet och reliabilitet i jämförelse med subjektiva mätmetoder när det handlar 

om att mäta total tid i stillasittande, frekvens och duration (Ekblom Bak, 2013). Problemet är 

att det blir betydligt mer kostsamt och tidskrävande om studien omfattar många deltagare i 

jämförelse med enkäter (Ekblom Bak, 2013). På grund av studiens deltagarantal och 

tidsbegränsning valdes istället en enkät som datainsamlingsmetod. Andra anledningar till att 

mätningen med accelerometer valdes bort var bristande kunskap om hur analys och tolkning 

av data från accelerometer ska genomföras samt möjligheten att få fram generaliserbara 

resultat. 

 

Studien utgick ifrån att en normal arbetsdag var 9,1 timmar (45,5 timmars arbetsvecka / på 5 

arbetsdagar), vilket kan bli problematiskt om lärarna arbetar kortare eller längre dagar. Om 

författarna istället hade utgått ifrån HSV:s (2003) undersökning som visade att lärare vid 
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svenska universitet och högskolor i genomsnitt arbetar 48 timmar per vecka hade den 

procentuella tiden i stillasittande per arbetsdag varit lägre (69 %). Om författarna däremot 

hade utgått från en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar per vecka hade den procentuella 

tiden i stillasittande per arbetsdag blivit 83 %. Enkäten hade med fördel kunnat innehålla en 

fråga där deltagarna hade fått ange hur mycket de arbetar under en normal arbetsdag. Svaren 

från denna fråga hade då kunnat ställas i relation till hur många timmar per dag de är 

stillasittande på arbetsplatsen med större tillförlitlighet. Hade författarna i studien frågat om 

lärarnas individuella arbetstid under en normal dag hade även lärare som inte jobbar heltid 

kunnat inkluderas, eftersom att arbetsdagens längd då hade kunnat ställas i proportion till 

stillasittandet. Bortfallet hade blivit lägre och tillförlitligheten i resultatet bättre. Oavsett visar 

resultaten i studien att högskoleanställda är stillasittande stora delar av arbetsdagen och gav 

liknande resultat som tidigare studier (Buman et al., 2017; Chau et al., 2012; Evans et al., 

2012; Thorp et al., 2012). 

 

Kvalitativ metod 

För att uppnå trovärdiga resultat vid en kvalitativ metod där intervjuer används bör ett 

intervjuschema följas. Intervjuerna bör utföras i så liknande miljö som möjligt för samtliga 

deltagare. Om det är möjligt att få tillåtelse att spela in intervjuerna är det att föredra, vilket 

underlättar transkriberingen som bör ske inom kortast möjliga tid efter själva intervjutillfället 

(Gratton & Jones, 2010).  

 

För att försöka säkerställa en hög trovärdighet utfördes samtliga intervjuer i så lik miljö som 

möjligt. Alla intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsrum, vilket var ett medvetet val för 

att undvika störningsmoment under själva intervjuprocessen. Syftet var också att deltagarna 

fick välja en miljö där de kände sig bekväma. Gratton och Jones (2010) menar att det är 

viktigt att skapa en trygg och lugn miljö vid en intervju, vilket i sin tur kan medföra att 

deltagaren blir mer öppen för att dela med sig av sina tankar och känslor. 

 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant av samma författare i nära anslutning till 

intervjuerna. Gratton och Jones (2010) förklarar att forskaren bör grundligt kontrollera sina 

ställningstaganden för att stärka resultatets tillförlitlighet. Författarna försökte därför vara 

objektiva under hela analysprocessen för att undvika att egna åsikter skulle påverka resultatet. 

Dock förklarar Hassmén och Hassmén (2008) att kvalitativa studier i hög grad bygger på 
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forskarens egna tolkningar och reflektioner. Vidare förklarar Hassmén och Hassmén (2008) 

att resultaten blir mer pålitliga om flera forskare gör samma tolkningar och kommer fram till 

samma resultat. Författarna i studien läste därför noggrant igenom transkriberingarna var för 

sig för att sedan tillsammans diskutera sina tolkningar och gemensamt framställa ett resultat. 

För att stärka tillförlitligheten ytterligare kunde båda författarna ha transkriberat intervjuerna 

var för sig för att sedan ha jämfört potentiella skillnader.  

 

Att intervjua ytterligare högskoleanställda lärare hade kunnat ge ett bredare samt djupare 

perspektiv på betydelsefulla faktorer för det stillasittande beteendet. Gratton och Jones (2010) 

förklarar att konsekvensen av att endast intervjua ett fåtal individer är att resultatet inte blir 

representativt för populationen. Studien kunde därför ha inkluderat ytterligare lärare från 

andra högskolor.  
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Slutsatser  

Högskoleanställda lärare kan vara en riskgrupp för stillasittandets negativa hälsoeffekter. För 

att främja sin hälsa bör lärarna minska sin tid i stillasittande samt öka sina antal avbrott under 

arbetsdagen. För att uppnå förändringar i det stillasittande beteendet behövs engagemang på 

individ-, interpersonell- och organisationsnivå. Detta bör främst ske genom kunskapsökning 

om stillasittandets negativa hälsoeffekter, vilket i sin tur kan möjliggöra en förändring av det 

invanda beteendet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev för enkät 

 

 

 

 

Stillasittande på arbetet 

Förfrågan om deltagande i forskningsstudie. 

 

Hej!  

Vi är två studenter vid Högskolan Dalarna i Falun som läser sista terminen på 

Idrottstränarprogrammet i Falun. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete där vi vill 

undersöka hur lärare på Högskolan Dalarna uppskattar sitt stillasittande. Vi vänder oss nu till 

dig med en förfrågan om hjälp, då vi söker personer som vill bidra med material till vår 

studie. Genom att delta kan du bidra till värdefull kunskap kring förståelse om stillasittande. 

Studien kommer att genomföras som en enkätstudie där vi kommer fråga hur mycket du sitter 

under en arbetsdag. Enkäten beräknas ta mellan 2-3 minuter att fylla i.  

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst dra dig ur. Du väljer också själv 

vilka frågor du vill svara på. Dina svar är konfidentiella och materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt. Det är endast vi som utför studien samt vår handledare som kommer att ta del 

av materialet. Material som samlas in kommer endast att användas för forskningsändamål. Du 

som deltar har möjlighet till att ta del av resultatet om så önskas. 

 

Vi önskar svar senast fredag den 21 april 2017. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mikael Gut, student (e-mail: h14mikgu@du.se)  

Ida Carlberg, student (e-mail: h13idaca@du.se) 

Anders Hurtig, handledare (e-mail: ahu@du.se) 
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Bilaga 2: Informationsbrev för intervju 
 

 

 

 

 

Stillasittande på arbetet 

Förfrågan om deltagande i forskningsstudie. 

 

Hej!  

Vi är två studenter vid Högskolan Dalarna i Falun som läser sista terminen på 

Idrottstränarprogrammet i Falun. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete där vi vill 

undersöka hur lärare på Högskolan Dalarna uppskattar sitt stillasittande. Vi vänder oss nu till 

dig med en förfrågan om hjälp, då vi söker personer som vill bidra med material till vår 

studie. Genom att delta kan du bidra till värdefull kunskap kring förståelse om stillasittande. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie. Intervjun kommer att ske endast med 

oss studenter och beräknas ta ungefär 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in och endast 

användas som underlag för studiens syfte. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst dra dig ur. Du väljer också själv 

vilka frågor du vill svara på. Dina svar är konfidentiella och materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt. Det är endast vi som utför studien samt vår handledare som kommer att ta del 

av materialet. Material som samlas in kommer endast att användas för forskningsändamål.  

 

Med vänliga hälsningar 

Mikael Gut, student (e-mail: h14mikgu@du.se)  

Ida Carlberg, student (e-mail: h13idaca@du.se) 

Anders Hurtig, handledare (e-mail: ahu@du.se) 
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Bilaga 3: Enkät 

 

Vänligen fyll endast i ETT svarsalternativ per fråga 

Är du man eller kvinna?  

o Man  

o Kvinna  

Hur gammal är du?  

o 21-30  

o 31-40  

o 41-50  

o 51-60  

o 61 eller äldre  

Är du heltidsanställd på Högskolan Dalarna?  

o Ja  

o Nej  

Vilken tjänstetitel har du?  

o Doktorand  

o Adjunkt  

o Lektor  

o Professor  

o Docent  

o Övrigt:……………………..  

Hur mycket tid sitter du som en del av ditt jobb under en normal arbetsdag? 

Räkna samman tiden för arbete du utför på arbetsplatsen samt arbete du utför 

hemifrån.  

Räkna in allt som medför inaktivitet exempelvis: Sitta framför dator/skrivbord, möten, 

vid lunchrast/fikarast och så vidare. 

o 11 timmar eller mer  

o 9-10 timmar  

o 7-8 timmar  

o 5-6 timmar  

o 3-4 timmar  

o 1-2 timmar  

o Aldrig  
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Hur ofta tar du pauser i ditt stillasittande när du arbetar? Räkna samman tiden 

för arbete du utför på arbetsplatsen samt arbete du utför hemifrån.  

Räkna in allt som medför avbrott i stillasittandet exempelvis: Stå upp, stretcha, ta en 

kort promenad, gå till skrivaren, hämta kaffe och så vidare. 

o 5 pauser eller fler per timme  

o 4 pauser per timme  

o 3 pauser per timme  

o 2 pauser per timme  

o 1 paus per timme  

o Aldrig  
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Bilaga 4: Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 
Intervjun inleds med en kort presentation av studiens syfte och påminner deltagaren om 

deltagarens rättigheter utifrån forskningsetiska principer. 
 

Öppningsfrågor  

– Vilken akademisk tjänstetitel har du? 

– Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Intervjuledaren definierar begreppet stillasittande. 

 

Introduktionsfrågor  

– Vilka möjligheter har du idag till att stå upp och arbeta?  

– Hur stor del av en arbetsdag står du upp och arbetar?  

– Hur stor del av en arbetsdag sitter du och arbetar?  

– Hur ofta uppskattar du att du tar pauser i ditt stillasittande per timme? 

– När sitter du normalt under en vanlig arbetsdag? (Ex; möten, skrivbord) 

– Vad vet du om hur hälsan påverkas av långvarigt stillasittande?  

– Hur samtalar ni om stillasittandet på arbetsplatsen?  

 

Övergångsfrågor  

– Vilka nackdelar ser du med att sitta och arbeta?  

– Vilka fördelar ser du med att sitta och arbeta?  

– Vilka nackdelar ser du med att reducera ditt stillasittande?  

– Vilka fördelar ser du med att reducera ditt stillasittande?  

 

– Vad är det som gör att du står upp och arbetar?  

– Vad är det som gör att du sitter och arbetar?  

 

Nyckelfrågor  

– Vad är din åsikt kring att reducera och avbryta ditt stillasittande med korta pauser under 

arbetstid? (Exempelvis; genom att stå upp, hämta kaffe, gå till skrivaren) 

– Är det något som hindrar dig att röra på dig mer under arbetstid? (Vad? Kan du ge 

exempel?)  

– Vad kan du själva göra för att minska ditt eget stillasittande?  

– Vad kan du och arbetskollegorna tillsammans göra för att minska stillasittande?  

– Vad kan organisationen göra för att minska ditt stillasittande?  

 

Avslutande frågor  

– Är det något du anser att vi missat att diskutera som vi ska ta upp? Ytterliga synpunkter? 

 

 

  


